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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.
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ÚVODNÍ SLOVO POETICKÉ
z básně Po četbě v Summmě contra gentiles
Zdá se, že život býval pravdivější,
svět v řádu byl, duchové průzračnější
moudrost a věda ještě bez neshody.
Plněji žily ony staré rody,
o nichž u Platóna, u Číňanů také,
úžasné věci čteme všelijaké a kdykoli do chrámu Tomášova,
a řád jeho Summy, vstoupili jsme znova,
že zdaleka nás zdraví, zdálo se nám jisté,
svět zralé, sladké pravdy zcela čisté:
všude jen jas, duch přírodu tu řídí,
od Boha k Bohu vede cesta lidí,
formule krásné řád a zákon zvěstovaly,
vše sklenuto zde v celek dokonalý.
My pozdější namísto toho, zdá se,
jsme odsouzeni k boji, táhnout pouští zase,
nutkavou touhou nám život předaný je,
nic než jen pochyby a hořká ironie.

Jak nám se i našim vnukům bude dít,
za moudré a blažené nás budou mít,
z žalobných sborů té líté vřavy lidské
dozvuky zaslechnou jen harmonické,
někdejších bojů žár se pro ně změní
v mýty pouhé a v krásná vyprávění.
A kdo z nás nejvíc ptá se, pochybuje, stýská
si, kdo ví, nebude-li on to snad,
jenž svým vlivem bude věky přesahat,
svým vzorem mládež povzbudí a získá;
tomu, kdo se sebou má ustavičný střet,
jak blaženému se bude možná závidět,
jenž neznal strázní, strachu nijakého,
za jehož časů slast bylo žít a jeho
štěstí se zcela štěstí dětí vyrovná.

Hermann Hesse
Vážení a milí čtenáři Brázdy,
přeji vám krásné počtení v nejnovějším souboru nepomucenských svědectví
o putování pouští.
Tomáš Enderle
Na Brázdu můžete přispět i přes účet
IBAN účtu je: IT04 B052 1603 2290 0000 0072 419 (všechny 0 jsou číslice)
Do zprávy pro příjemce napište „Brázda“
Prosíme také o zaslání mailu s upozorněním, že jste nám poslali příspěvek.
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Milý deníčku!
Říkám si, jak je to vůči tobě nespravedlivé a skoro až troufalé, oslovovat tě
„Deníčku!“ a přitom se k tobě obracet ne 1x týdně („Týdeníčku!“) nebo 1x
měsíčně („Měsíčníčku!“). Ale uznej sám, svěřovat tajemství svého nitra někomu, komu říkám Občasníček, to by nemělo ten pravý šmrnc. Škoda jen, že
nemám tu trpělivost a věrnost, abych tě otevíral a dával ti nahlédnout do
mých zážitků v pravidelných večerních intervalech. Mít svého Večerníčka, by
se mi opravdu líbilo. Opět bych se ve svých vzpomínkách nořil do raného dětství, kdy na mě z obrazovky mával panáček na kole a házel po mně haldy papíru, zatímco já myslel na to, jakou bych asi udělal radost soudružce učitelce,
přinést do školy takovou hromadu. Kdepak, na tebe bych nikdy nenechal natisknout „AŽ DOSLOUŽÍM, CHCI DO SBĚRU!“ Představa, že tě nějaký nezasvěcenec bere do rukou - a chraň Bůh – snad i otvírá, aby si mohl zkrátit dlouhou
chvíli ve sběrně čtením z tvých útrob… TO TĚ RADŠI ZABIJU! (Ehm, teda spálím.) Když může být žárlivý Bůh, proč ne já?
Ale abych svými citovými výlevy nezatěžoval tvé listy a nepřipravoval tě
o události dnů minulých, tak tedy:
Milý deníčku, (týdeníčku, měsíčníčku, občasníčku,… ne, opravdu to není
ono)!
Po návratu do země špaget a pizzy (jééé já mám hlad!) jsme se opět sešli
v seminární kapli, kde nám již hořel Paškál, abychom nezapomněli, že Velikonoce budeme slavit ještě pěknou řádku dní. Povzbuzeni tajemstvím vzkříšení
jsme nastoupili několik posledních přednáškových týdnů na římských univerzitách s vědomím, že konec akademického roku přijde
tra poco.
Nedlouho po našem návratu se do našich řad vrátil
po delší rekonvalescenci náš spirituál, P. Richard Čemus, který se okamžitě, s vehemencí sobě vlastní, chopil
úkolu formovat duše a svědomí bohosloveckého stáda.
(No, spíše skupinky.)
V sobotu 13. dubna se mobilní část bohosloveckého
týmu (Martine, sorry!) vydala do Bolzeny v diecézi Orvieto-Todi, kde z rukou biskupa Benedetto Tuzia, přijal
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kněžské svěcení rodák z Moravy Miloslav Maxmilián Chrást z Kongregace
kněží Nejsvětější svátosti (SSS). Kromě zástupců z Nepomucena zaplnili baziliku také svěcencovi příbuzní a přátelé z Radňovic a Nového města na Moravě.
Po italském státním svátku jsme v pátek 26. dubna využili ponte a vydali
se na jarní seminární výlet. Tentokrát jsme si projeli spoletské údolí se zástavkami právě ve Spoletu, ale i Trevi, kde jsme navštívili Villu Fabbri, někdejší letní sídlo Nepomucena. Vinařský kraj důstojně reprezentovalo
Montefalco i Foligno.
1. květnový víkend jsme dali prostor poslednímu předzkouškovému ztišení koleje a P. Richard nás ve svých rekolekčních promluvách zavedl až do ne-
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beského Jeruzaléma také prostřednictvím nástěnné malby za svatostánkem
nepomucenské kaple.
16. květen je už tradičně dnem patrona Nepomucena, a tak se i seminární
kaple zaplnila cca padesátkou kněží a dalšími hosty, aby spolu s obyvateli koleje nejprve mší svatou a později i zahradním posezením u grilu oslavili svátek sv. Jana Nepomuckého.
Svátek Těla a Krve Páně letos připadl na čtvrtek 30. května, kdy sám papež František celebroval mši svatou před Lateránskou bazilikou a poté
v eucharistickém průvodu přešel k bazilice S. Maria Maggiore, kde po krátké
adoraci udělil svátostné požehnání.
V neděli 2. června byla slavena v seminární kapli poslední česká mše svatá
tohoto akademického roku, při které zároveň naši tři představení společně
děkovali za 25 let kněžství. Promluvu nejen ze života jubilantů pronesl P. Josef Koláček, SJ. V závěru mše svaté se otec rektor rozloučil s českou komunitou věřících v Římě, protože své působení v Itálii tento rok končí a vrací se do
České republiky. Odpoledne jsme se také v modlitbě před Nejsvětější svátostí
spojili se Svatým otcem, abychom v Roce víry se všemi ostatními po celém
světě prosili za jednotu.
Jakmile někomu z nás skončí zkouškové období, zatlačí slzu a s úsměvem volá už
téměř na hranicích „Arrivederci, Roma!“ Ti úspěšnější z nás budou zatlačovat slzy i
na podzim, kdy už je nebudou vítat sestry slovy
„Benvenuti!“, ale bude na ně
čekat více či méně útulná
farka, na které budou během
chmurných večerů vzpomínat, jak měli v Egyptě zadarmo ryby k jídlu, okurky a melouny, pór, cibuli a česnek. My
ostatní se navrátíme, abychom znovu psali své memoáry, licenciátní práce či
deníčky…
Jiří Luňák
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: ČTENÍ NA LÉTO
Odmysleme si na chviličku, že každý čtenář Brázdy má pravděpodobně
v duchu seznam desítek knih, které by rád přečetl. Které knihy byste ostatním mohli doporučit k letnímu počtení, pokud byste se řídili zásadou, že netie: Kompletná ochrana pred živými
mŕtvymi,“ „Štvorhodinový pracovný týždeň,“ „Ako prišiť gombík a
Malý princ
iné maličkosti, ktoré vedela vaša
Prečo?
stará mama,“ a pod. Ak by sa mal
Lebo je občas dobré vrátiť sa
vymyslieť podtitul Bratov Karamak jednoduchosti.
zovovcov, zdalo by sa, že by mal
Lebo dospeláci nevedia byť vždy
znieť: „Ako zabiť otca a zbaviť sa
jednoduchí.
pritom nevlastného brata.“ Ale
Lebo stojí za to prestať počítať čísla a Dostojevskij by možno namietol
pozrieť sa na muškáty na okne.
a povedal: „Pripíšte tam: Ako žiť
Lebo deti vidia zázračné muškáty.
ľudský život.“ Niežeby KaramazoLebo Boh má záľubu v tých, čo vidia
vovci prinášali odpovede na exiszázraky.
tenciu, ale minimálne ukazujú, čo
Lebo zázračné sú ruže, líšky, studnič- existencia prináša, ak ju chceme
viac ako len prežiť. Že budeme
ky.
Lebo len cez tŕne sa človek prebojuje chcieť byť svätí ako Aľjoša, že sa
niekedy budeme hádať s celým
ku kráse ruže.
Lebo každý chce mať líšku, ktorá by si svetom ako Ivan, že nás telo bude
hnať do úplného roztrhania sa ako
ho ochočila.
Dimitrij a že nakoniec človek bude
Lebo každý by mal mať čas zastaviť sa
chcieť znova zabiť Krista. A Kristus?
a napiť sa zo studničky.
Ten bude v tichosti stáť pred našou
Lebo človek by mal vedieť prečo robí vzburou a bozkom lásky nám vyvráto, čo robí.
ti všetky argumenty.
Lebo len srdce vidí to, čo je podstatEzopove bájky
né…
Lekár vraví: „Jedna Ezopova bájka
Bratia Karamazovovci
denne a vaše mentálne zdravie je
V USA sú populárne manuály na
zaručené. Dobré pre zasmiatie aj
všetko: „Zombie manuál na prežipoučenie.“

P. Pavol Hrabovecký
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P. Josef Mikulášek

P. Richard Čemus

J. Giono: Muž, který sázel stromy

V. Novotný: Maximální křesťanství

Jedná se o útlou knížku, co se týká
počtu stran, o to širší a hlubší
dopad ale může mít na čtenáře.
Pro mě je symbolem „dopingu“,
který je někdy třeba, aby člověk
zvládal vykonávat každodenní
rutinu a úkoly, jejichž smysl třeba
hned nevidíme. Jakou ozvěnu
mohou mít za dlouhý čas, to ukazuje právě tato kniha.

„Mohu se těžko dopracovat k pocitu
viny, protože jsem jednal z pohnutek
své víry.“ „Srdcem jsem vždycky
zůstal chudým dělníkem, vždy jsem
přál sociální spravedlnost všem
utiskovaným. Nemohl jsem však
přijmout materialismus *…+ Jsem
idealista, jenž se rád pře o zásady, ale
nechová žádné hořkosti proti lidem
jinak smýšlejícím.“

Tyto věty napsal Adolf Kajpr SJ do
dotazníku při nástupu trestu r. 1950.
Byl odsouzen na 12 roků těžkého
Stejně jako předchozí uvedená
kniha, i toto dílko je neveliké rozsa- žaláře nejprve ve Valdicích u Jičína
a od r. 1952 v leopoldovské tvrzi na
hem stran (z čehož plyne očividná
Slovensku, odkud se již nevrátil živý;
výhodnost pro letní čtení), avšak
17. září 1959 se sice dostal z krimináhluboké svou pointou: představte
lu ven na „amnestii“ – tou však
si, že je vám deset let a zbývá vám
nazývali MUKLové (muži určení k
posledních pár dní života – jak
likvidaci) pohřební dvojkolák. Bylo
během nich prožít vše, co s sebou
lidský život nese? Kniha o přátelství mu 57 let a měl za sebou nejen
komunistické pracovní
i lhostejnosti, lásce,
tábory, ale rovněž 4
mládí ale i o umírání.
roky typicky nacistické
B. Hrabal: Obsluhoval
křížové cesty, jejíž
jsem anglického krále
jednotlivá zastaveni
zněla: Pankrác, Terezín,
Originálním způsobem
Mauthausen, Dachau
podané a syntetizova(kde byl mimo jiné
né hlavní kapitoly dějin
s Josefem Beranem,
našeho národa během
kterému poprvé zpro20. století. Podle mě
středkoval eucharistii).
jeden z výstižných
popisů charakteru
Po návratu do Prahy
našeho národa.
21. května 1945 se
E.-E.- Schmitt: Oskar a růžová paní
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tento útlý řeholník s podlomeným
zdravím vrhl do tiskového apoštolátu s elánem, který mu byl vlastní.
Stává se šéfredaktorem časopisu
Katolík, kterému vtiskne charakter
fóra české inteligence. Za dva a čtvrt
roku tam Kajpr uveřejnil stovky statí,
díky kterým vstoupil silně do povědomí jak příznivců, tak nepřátel –
rozuměj komunistů, kteří okamžitě
po nástupu k moci (25. února 1948)
Katolíka zakázali. Bylo v tom něco
absurdního, neboť komunisté
v Kajprovi narazili na osobnost, která
pro svůj dělnický původ a vyhraněné
sociální cítění ideály rovnosti sdílel;
poukazoval však na stránkách Katolíka na to, že kvůli ateismu nebude
možné se s komunisty dohodnout.

Život P. Kajpra je emblematický pro
celou Církev v Československu první
poloviny 20. století. Je záslužné, že
111 let od Kajprova narození a 54
od jeho smrti vychází péčí historika
teologie Vojtěcha Novotného životopis tohoto kněze, významného
nejen pro Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova, nejen pro českou
Církev, ale pro celý jezuitský řád
a vlastně pro křesťany vůbec. Díky
akurátní rešerši autora ve všech
dostupných archivech si můžeme
udělat přesný obraz o osobnosti a
díle tohoto malého velkého muže a
není divu, že se množí hlasy dožadující se jeho beatifikace. Už samotná
kniha je obohacena o řadu svědectví.

Nejen to, Kajpr se stane jednou
z prvních obětí teroru, který nastal
po číhošťském zázraku; komunistům
totiž nevyšel plán inscenovat monstrproces s farářem Toufarem za
účelem dehonestace Církve v očích
veřejnosti, neboť ho ubili k smrti
25. února 1950. Jako náhradní
variantu začali komunisté zatýkat
představitele řeholí. Na Kajpra přišla
řada 14. března 1950. Již po 14
dnech se 31. března konal soud a
5. dubna byl vynesen rozsudek.
V zápětí poté, v noci ze 13. na
14. dubna 1950, spustili noví mocipáni Akci K. Za tímto kódem se
skrývala totální likvidace klášterů a
řeholního života v celé Republice.

Kajprův současník Josef Zvěřina
(3. května 2013 by mu bylo 100 let)
v krátkém období svobody mezi
koncem války a nástupem komunismu si nedělal iluze. Prorocky předvídal, že nová doba bude vyžadovat
od křesťanů tak velikou angažovanost, že ji nazval maximální křesťanství. Kajprův příběh je příběhem
svědectví pro Krista až do krajnosti.
Takové martyrium nepatří jen historii: Ani dnes neztrácí nic ze svého
jasu, ryzosti a naléhavosti výzvy.
Když čtenář odloží Novotného
knihu, pochopí, proč autor vztáhl
pojem maximální křesťanství (titul
knihy) na Kajpra a s údivem zjistí,
jak je aktuální i pro dnešní dobu.
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ZÁZRAK

V

BOLSENĚ

Zázrak, který se odehrál
v bolsenské katedrále roku 1263
nebo 1264, je spojen s osobou
jakéhosi kněze Petra z Prahy
(Mons. Polc ve svých výzkumech
došel k závěru, že šlo o probošta
vyšehradské kapituly). Podle staré
tradice podnikl pouť do Říma, aby
tak posílil svou víru v reálnou
přítomnost Krista v Nejsvětější
svátosti oltářní, která byla oslabena (nejen u něj) v důsledku tehdejších eucharistických kontroverzí.
Když sloužil u oltáře sv. Kristýny
mši sv., prosil tuto svatou mučednici, aby se za něj u Hospodina
přimluvila a vyprosila mu silnější
a pevnější víru. V okamžiku proměňování začala hostie, kterou držel v ruce,
krvácet a potřísnila krví i korporál, podlahu a oltářní stupně. Kněz byl natolik
vyveden z míry, že proměněnou hostii pouze zabalil do korporálu a purifikatoria a odešel do sakristie.
Poté, co se uklidnil, odebral se do nedalekého Orvieta, kde zrovna dočasně pobýval papež Urban IV. se svým dvorem, aby mu vyznal své pochybnosti
a poprosil o odpuštění. Papež si nechal přinést hostiti proměněnou v kus
masa i zakrvácená oltářní plátna a nechal záležitost prozkoumat. Jakmile
uviděl zázračnou hostii, padl na kolena a uctil Krista, který takto posílil víru
pochybujícího kněze. Hostie proměněná v kus masa, potřísněný korporál
a purifikatorium se dodnes uchovávají v orvietské katedrále. V Bolseně je pak
možno vidět kameny z oltářních stupňů a oltářní kámen se stopami krve
pocházející z tohoto zázraku.
Pravděpodobně to byl právě tento zázrak, jehož byl očitým svědkem,
který přiměl papeže Urbana IV. k tomu, aby zavedl slavení slavnosti Těla a
Krve Páně (Corpus Christi) pro celou Církev.
Petr Havlík
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PRIVILEGOVANÉ OKAMŽIKY,
ZA KTERÉ JSEM VDĚČNÝ
ROZHOVOR S MONS. JANEM MRÁZEM
Po třech letech na pozici spirituála a patnácti
letech rektorování v Nepomucenu tento dům
opouští Mons. Jan Mráz. Tuto příležitost si
nemohl neinvestigativní reportér Brázdy nechat
ujít a rozhodl se mu vypomoci několika otázkami při krátké rekapitulaci jeho italských let. Při
mnoha příležitostech mu byl projeven dík za
jeho službu, k tomu se připojuje i Brázda a přeje
Boží požehání do jeho dalšího působení.
Většinu svého dospělého života jste strávil v Itálii, tak s pravdou ven.
Vyznáte se víc v církevních poměrech italských nebo českých? V politice
italské nebo české? Ve fotbalu italském nebo českém?
To je hodně jednoduché. Pokud se týká fotbalu,
tak v Čechách jsem se o něj nikdy nezajímal, do
toho jsem byl uveden mým prvním vicerektorem Gejzou Veselým, který byl fanoušek. Takže
se vyznám v italském fotbale lépe než v českém.
Pokud jde o politiku, tak člověk se zajímá víc o
to, v čem žije. Na druhou stranu, vyznat se v
italské politice, to je meta, kterou si neodvažuji
jako cizinec někdy dosáhnout. Přestože sleduji i
českou scénu, víc se orientuji v politických
osobnostech italských. A co se církve týká…
rozhodně znám všechny české biskupy, což
nemohu říct o těch italských.
Mám za to, že rektor semináře je role věru
nezáviděníhodná, čeho jste se nejvíc obával,
když jste se dozvěděl, že budete v Nepomucenu
rektorovat?
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Měl jsem před očima Mons.
Vránu, takového, řekněme,
patriarchu. V té kanceláři, kde
dneska sídlím sedával uprostřed velké soustavy stolů a do
té místnosti dopadalo sluneční
světlo vždy jenom škvírkou
pod žaluziemi. Mons. Vrána
svítil jen malou lampou na
stole, takže bylo strašidelné už
jen k němu vejít. Ještě si
pamatuji, jak jsem tam poprvé
vcházel a byla ve mně malá
dušička, protože jsem šel
k rektorovi Nepomucena,
takže potom bylo třeba si to
poskládat v hlavě, že onen
tajemný, trochu i obávaný
v rektorovně trůnící člověk bych měl být já. Musel jsem pochopit, že
každý do té role vnášíme svou osobnost.
S rektorskými povinnostmi mi dost pomohl můj bezprostřední předchůdce, který tu ještě dva roky zůstal jako ubytovatel poutníků a také
Mons. Rýpar mi pomáhal svými radami.
Kterou ze svých rektorských kompetencí byste raději přenechal někomu
jinému? Která část vaší práce pro vás byla nejobtížnější?
Rektor musí mít starost o všechno od domu, přes zásobování a financování až po jeho vlastní roli ve formaci bohoslovců, se kterou mu však pomáhá
otec spirituál. Důležitým úkolem je hledání jisté rovnováhy nebo harmonie
v životě kněžského a bohosloveckého společenství. To se dařilo podle počtu
lidí ochotných ke spolupráci v té které době. K tomu se přidala přítomnost
cizinců, které se ne vždy povede integrovat do života komunity.
Pěknou kapitolou byla spolupráce se sestrami.
V Nepomucenu v sobě nesmíšeně a neodděleně koexistují komunita
seminární a kněžská. Jaké jsou podle vás hlavní výhody a nevýhody takového soužití?
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Ať jsem mluvil s kýmkoliv, kdo
je považován za odborníka na
formaci, řekl mi zpravidla, že
to je nesmysl, že je třeba
vybrat si mezi seminářem
a kněžskou komunitou. Osobně, po zkušenosti, kterou jsme
tady udělali, si myslím, že je
to asi náročnější, ale přináší to
velmi pozitivní ovoce. Skrze
kněze se bohoslovci mají
možnost setkat s konkrétní
zkušeností z pastorace. Stejně
tak zde máme možnost skrze
cizince nahlédnout do toho,
jak žije církev v té které zemi.

Ta interakce je ale vzájemná.
I kněží mohou být od bohoslovců obohaceni. Pro seminaristy, snad kvůli jejich mládí
nebo méně obtížnému studiu, je snazší se otevřít všem možnostem,
které pobyt v Římě nabízí.
Jistě si do České republiky odvážíte řadu krásných vzpomínek. Co se vám
na Římě a tak trošku poitalštěném způsobu života nejvíc líbilo?
Pro mne byla nesmírně cenná blízkost Svatého otce. Různé mimořádné zážitky mohou tady v Římě rychle zevšednět, ale co zůstává je právě
ta blízkost. Nemyslím si, že bych se v České republice modlil s papežem
každou neděli Anděl Páně a tolik sledoval jeho projevy. Prožil jsem zde
umírání a smrt Jana Pavla II., zvolení papeže Benedikta XVI., jeho odchod
a konkláve, jež zvolilo papeže Františka. To jsou privilegované okamžiky,
za které jsem vděčný. Znamenají ale méně než ona blízkost papeži
a naslouchání jeho slovům.
Velkým potěšením pro mne bylo poznávání antických i renesančních památek Říma. Patří ke společenským povinnostem rektora
některé poutníky provázet. Rozhodl jsem se, že s každou skupinou
navštívím také nějaké místo, kde jsem ještě nebyl. I po dvaceti letech
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je seznam takových míst docela dlouhý, a tak se ho snažím ještě na
poslední chvíli zkrátit.
Také mne oslovilo italské prožívání víry, jeho lidskost, zemitost
a pozemskost. Nedokážu a ani nechci to přejmout nebo imitovat, ale
pochopil jsem, že stále ještě prožívám svou víru především hlavou.
Která místa v Římě jsou vám osobně milá?
Hrob svatého Aloise. Můj táta byl Alois a je to i mé druhé křestní
jméno.
Druhým místem jsou Svaté schody. V Brně u minoritů mají také Svaté
schody a my jsme jako ministranti sledovali ty (pro nás tehdy staré) ženy,
jak na ně po kolenou vystupují a modlí se a docela jsme se tomu posmívali. Když jsem se tam šel poprvé v Římě podívat, viděl jsem tam i spoustu mladých lidí, a tak jsem to zkusil. A ono to šlo.
Hrozně rád chodím také do Baziliky svatého Kříže v Jeruzalémě. Dřív
jsem chodil na Velký pátek do svatého Petra, ale v poslední době dávám
přednost pokojnější atmosféře a blízkosti svatého Kříže.
A naopak, co vám v zahraničí nejvíc chybělo?
V zásadě nic. Ale pokud mám něco uvést, tak některá jídla. Sestry sice vaří
výborně, ale některé chuti se zkrátka nedají imitovat místními surovinami…
třeba český chleba nebo hořčice. A pak pořádek, řád ve společnosti. Například: když člověk jednou za čas dorazí do Brna, tak ho překvapí, že si může
podle tramvají řídit hodinky, ale pochybuji, že by to kdy mohlo takto fungovat v Itálii, jistě ne v té střední a jižní…
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Už téměř půlku svého
života jste knězem a větší
část této poloviny jste
strávil formací budoucích
kněží. Co za kněžské
vlastnosti,
schopnosti,
dovednosti a postoje
považujete za nejdůležitější? Jaké jsou podmínky
sine qua non?

To je těžká otázka. O tom
rektor stále znovu a znovu
přemýšlí. Zásadní věcí je
ale pro mne respekt k Božímu volání. Jestliže je někdo přesvědčený, že Pán Bůh
ho volá, tak je to i pro mne důležité svědectví, že tomu tak s velkou pravděpodobností bude. V první řadě je respekt k tomu, co je mezi tím konkrétním člověkem a Bohem. Což znamená i respekt k tomu, že Pán Bůh volá různé lidi a někteří z nich nebudou podle mých představ, nebo se naopak některým nebudu
zamlouvat já. Jestliže jej ale Pán volá, je třeba takové pocity dát stranou, v první
řadě je tu Boží povolání, kterému implicitně věřím a každý jedinec mne případně
musí přesvědčit o opaku.
Co v seminářích bývá problém, je možnost rozvíjet své dary a uplatnit svou
specifičnost, v tom ohledu mají malé semináře jako ten náš velkou výhodu. Zde není
třeba tolik nakazovat a oklešťovat. Protože přechod od pouhé pasivní poslušnosti
k poslušnosti uvědomělé, k zodpovědnosti za svůj čas, obdarování, k zodpovědnosti
za život svůj i těch druhých, nejprve v komunitě ve které žiji, považuji za zcela zásadní
a ne každý je rád, že tu není někdo, kdo mu dopodrobna řekne co má dělat, aby se
pak on mohl z této zodpovědnosti vymanit.
Daly by se vypočítávat konkrétní vlastnosti, ale tím úplně základním předpokladem je, aby člověk měl Pána Boha na prvním místě; jestli život vnímá jako odpověď
na Boží volání, chce pro něj žít, sloužit mu. Pokud toto chybí, tak chybí všechno.
Jistěže je to třeba pročišťovat, naše ego se pořád dere k životu.
Co za přání nám zde přenecháte pro nového rektora?
Nakolik jsem poznal patera Šikulu, tak se jedná o takového člověka, kterému nemám potíž předat kormidlo. A vám všem jen přeji, aby to dělal ještě
lépe než já.
za odpovědi poděkoval E.T.
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NÁBOŽENSKÁ POVINNOST
Dříve než jsem začal studovat teologii, bral jsem příliš vážně učení církve.
Nechápejte mne špatně, jsou oblasti, ve kterých to tolik nevadí. Třeba Základní pravdy. Nejde přeci přehnat tvrzení „Jest jeden Bůh“… i když Sabelliovi
se to povedlo. Neměl jsem vůbec problémy s přijetím doktríny (kromě mého
semipelagianistického období v páté třídě), dokonce ani tak problematizovaná morálka mi nečinila potíže. Kamenem úrazu byla disciplína.
S čím jsem se opravdu tvrdě střetl bylo Patero církevních přikázání, konkrétně s druhým: Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jedou za rok.
Podrobněji se o tom rozepisuje Kodex kanonického práva v kánonu 989, kde
se praví, že: „Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen
alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy.“ Toto jsem si přečetl
v osmi letech a byl jsem zdrcen. K tomu, abyste splnili povinnost a vyznali své
těžké hříchy, totiž musíte nějaké těžké hříchy mít! Když nemáte těžké hříchy,
nemůžete je vyznat, a pak neplníte svoji církevní povinnost a já jsem ve svých
osmi letech byl hodně ovlivněn Kantem, takže plnění povinností pro mne
bylo zásadní.
Teď si to představte, moje dilema! Musel jsem hledat nějaký těžký hřích,
kterým bych nikomu moc neublížil a to věru není snadné. Když jsem se ptal
našeho pana faráře, který těžký hřích by byl přiměřený pro osmiletého chlapce s mentálními schopnosti čtrnáctiletého, myslel si, že si z něho, jako obvykle, dělám srandu.
Nakonec jsem se rozhodl pro krádež, protože je jasně vymezeno, že
člověk musí ukrást věc v hodnotě větší než je cena jídla na den, aby spáchal
těžký hřích. V kradení jsem byl však nezkušený, a tak jsem požádal o radu
odborníka – spolužáka Kamila, který si čas od času v temné uličce před školou
vyzvedával moji svačinu a kapesné. Kamil mi vše ochotně vysvětlil a to dokonce s kamarádskou slevou a také se uvolil dělat mi komplice. Perfektně se
hodil na clonění, což byla vůbec nejbezpečnější technika, a to pro jeho (mírně
řečeno) velmi nadprůměrné fyzické rozměry. Alespoň v této formě se mi
měly ony hladové dny bez svačiny vrátit.
Nejlépe clonitelené místo obchodu bylo ovoce a zelenina. Fikaně jsem
vybral tu nejdražší odrůdu jablek a bleskově si spočítal, že jich budu potřebovat ukrást 7,4 kg.
Musím přiznat, že Kamil byl toho dne úžasný. Snažil se přesvědčit prodavačku, že už mu je 18 let, jen si zapomněl doma občanku, tak přesvědčivě, že
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mi nejen umožnil vyplížit se
z obchodu s 8 kily jablek
v nohavicích, ale sám za tři
minuty vyšel s Radegastem
v ruce a jásavě pravil: „To
musíme zapít, prde,“ to totiž
byla moje dětská přezdívka,
která mi nicméně vydržela až
do maturity.
„Nič si své mozkové buňky
sám,“ odvětil jsem a dal se na
zběsilý útěk směrem domů.
Tehdy jsem totiž nepil, to
jsem se naučil až v semináři.
Doma jsem ke svému zděšení
zjistil, že jablka váží pouze
7,15 kg plus váha těch dvou,
které jsem při úprku vytrousil. Tehdy jsem poznal na vlastní kůži onen stav o němž jsem čítával v manuálech morálky z počátku století, říká se tomu nejistota těžkého hříchu. Píše se
v nich ale, že pokud nemáme jistotu, neměli bychom si dělat skrupule, ale co
nejrychleji jít ke zpovědi. To mne uklidnilo a ujistilo v tom, že jsem těžký hřích
opravdu spáchal.
Dřív než jsem šel do kostela, vrátil jsem s omluvou jablka do obchodu
(poté co jsem si ověřil, že se nemůže jednat o retrospektivní polehčující
okolnost) a pak už jsem triumfálně vstoupil do zpovědnice.
S radostí v hlase jsem se vyznal z krádeže 7,15 kg jablek a dvě k tomu.
Kněz se mne zeptal, jestli toho lituji. V tu chvíli jsem se neudržel a zaklel
jsem. Kněz mi na to řekl, že klení při přijímání svátostí je zvláště těžký hřích.
Srdce mi poskočilo a pln naděje jsem se zeptal: „Opravdu?“
To už nevydržel, vytáhl mne ze zpovědnice a za kostelem mi nabančil.
Rozhřešení mi sice nedal, ale dnes, po všech těch absolvovaných hodinách
kanonického práva, už vím, že na tom přeci nesejde. CIC mi přikazuje, že
mám upřímně vyznat své těžké hříchy. O nějakém rozhřešení nebo lítosti se
vůbec nezmiňuje.
Tomáš Enderle
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CHUŤ

V ĚČ N É H O

M Ě STA

Byla to láska na druhý, možná třetí pohled: Střechy ježaté anténami,
chladně vypadající domy obložené travertinem, na chodnících popraskaný
asfalt, psí výkaly a větrem unášená směs odpadků, listí a jehličí. Dlouhý
chaotický štrůdl aut proplétaný motoriny. Červená pro chodce vykládaná
jako přátelské doporučení. Pronikavý zvuk klaxonů, ječení sirén sanitek,
rachocení popelářů po jedenácté večer. Křik tmavě zelených papoušků
v korunách palem. Po dešti dusný, skoro štiplavý vzduch.
Všechno se zdálo být obrovské. Vypadalo to úplně jinak, než jsem
znal z fotografií. Známé obrazy se najednou vymknuly z rámů.
Nic pořádně nefungovalo. Každý měsíc byla stávka. Málo jsem rozuměl. A ještě hůř mluvil. Ale... byly tu knihy. Všecky, o kterých se mi kdysi
zdálo a ještě o tři tuny víc. A káva. Desítky litrů voňavé silné italské kávy.
A Caravaggio. A Michelangelo. Byl jsem ztracený a zamilovaný.
Moje vzpomínky na Řím připomínají neuspořádanou hromádku pohlednic. Starý trhaný film, kterému se zpřeházela okénka. Je v nich euforie
i deprese. Zázraky i zahanbující prohry. Úžas i otupělost. Za ty tři roky jsem
nasával Řím všemi smysly. Zastavoval jsem se na rozích ulic a pozoroval lidi,
rukou přejížděl po kvádrech chrámů starých téměř tisíciletí. Znám barvu,
chuť, vůni i zvuk Věčného města. Mám rád jeho křesťanskou duši.
S potěšením jsem navštěvoval zatuchlé tmavé římské kostely vzdálené od
turistických tras. Měl jsem je radši než titánské stavby z dob antiky. V jejich
přítmí jsem hledal milost, obrazy Madony, známé i neznámé svaté.
S hrdostí a nadšením jsem nacházel po městě stopy sv. Karla Boromejského: stůl, na kterém podával jídlo chudým (S. Prassede), jeho liturgická roucha
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(S. Maria Maggiore), biskupské heslo na stropě San Martino ai Monti. Se
zatajeným dechem jsem klečíval před skleněnou schránkou v bazilice sv.
Ambrože a Karla na Via del Corso, kde odpočívá jeho srdce. Okouzlil mne
Borrominiho kostelík San Carlino alle Quattro Fontane.
U hrobu Jana Pavla II. jsem se modlíval za rodiny, manžele. Mnohokrát se
tam jakoby znovuzrodilo mé povolání. Chodil jsem tam za svým přítelem a
rádcem.
Ze vzpomínek na Chrám svatého Petra vystupuje jasněji jeden moment:
Vybaví se mi pohled stařičkého papeže, ve kterém se zračila únava, když jsem
na Velký pátek stál necelý metr před ním a držel mu boty. Jen pár minut před
tím tento křehký muž, oděný jen v albě, v ponožkách kráčel před zraky všech
těch kardinálů v purpuru, velvyslanců v perfektně padnoucích oblecích a dam
s černými krajkovými závoji na hlavách poklonit se Kříži. Dnes vím, jaká je
velikost pokory.
Naučil jsem se tu nově milovat církev, objevil krásu umění a jeho moc stát
se oknem do nebe. Musel jsem překročit Alpy, abych znovu pro sebe nalezl
něco z českého duchovního dědictví.
Obrazy
vzpomínek
se
slévají, vpíjejí se jeden v druhý.
Avšak celkový tvar se neztrácí,
naopak. Je utkaný z přediva přátelství, rozhovorů, setkání. Nejsou jen
budovy a události, jsou tu lidé. A
v mnohých z nich nové obdarování.
Cítím velkou vděčnost za čas zde
strávený. A také lítost, že jsem
někdy čas mně daný nechal protéct
jak písek mezi prsty.
Dnes vím, že Řím mluví. Na
pozadí hluku naší doby šeptá dějiny
lidské slabosti i vznešenosti, hříchu
i svatosti, dějiny, v nichž ani ti
maličcí nejsou zapomenutí. I my
jsme jejich součástí. I z nás tu
navždycky něco zůstane.
Karel D. Skočovský
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GRATULACE
Všem jubilantům přejeme hojnost Božího požehnání
Výročí alumnů Nepomucena
Výročí narození
85 let
Nesvadba Jaroslav

7.7.1928

80 let

Výročí našich biskupů
Výročí narození
70 let
Mons. Herbst Karel SDB

6.11.1943

29.8.1948
8.10.1948

28.6.1953

Stojaspal Josef

30.9.1933

65 let
Mons. Graubner Jan
Mons. Baxant Jan

75 let
Mons. Kráľ Jozef
Valášek Emil

9.8.1938
3.9.1938

60 let
Mons. Posád Pavel

70 let
Blažek František

7.12.1943

Mons. Vokál Jan

55 let

Výročí kněžského svěcení
40 let
Koutný František
Badovský Tomáš
25 let
Jiří Sedláček
Mons. Mráz Jan
Mons. Brzý Pavol

Výročí kněžského svěcení

50 let
30.6.1973 Kard. Vlk Miloslav
23.6.1968
22.12.1973
45 let
Mons. Herbst Karel SDB 23.6.1973
25.6.1988 Mons. Baxant Jan
23.6.1973
26.6.1988 Mons. Graubner Jan
23.6.1973
14.8.1988
Výročí biskupského svěcení

20 let
Tvrdoň Erik

25.9.1958

28.8.1993

Kard. Duka Dominik OP
Mons. Baxant Jan

26.9.1998
22.11.2008

Úspěšnou cestu ke zralosti,
bezchybné zbožnosti a svatosti vám přejí
obyvatelé Nepomucena

